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การปฏิรปู การจัดการปาไมของประเทศจีน
ผานิตดา ไสยรส
๑.ขอมูลพื้นฐาน
๑.๑

สถานการณปา ไมและปญหาในปจจุบนั
ปจจุบันประเทศจีนมีปริมาณปาไมทั้งสิ้นประมาณ ๒,๐๖๘,๖๑๐ ตารางกิโลเมตร๑

หรือ

ประมาณรอยละ ๒๒ ของประเทศ ซึ่งมีขนาดใหญเปนอันดับที่ ๕ ของโลก และมีความหลากหลายทางชีวภาพ
สูงมาก โดยมีทรัพยากรสัตวปากวา ๖,๔๘๒ ชนิด คิดเปนสัดสวนรอยละ ๑๐ ของโลก และมีชนิดพืชพันธุไมกวา
๓๐,๐๐๐ ชนิด ซึ่งถูกจัดใหอยูในลําดับที่ ๓ ของโลก๒ ทั้งนี้ แมวาประเทศจีนจะมีปริมาณปาไมในภาพรวมเปน
จํานวนมหาศาล แตปริมาณทรัพยากรปาไมของประเทศจีน มีสัดสวนนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับพืน้ ทีท่ ั้ง
ประเทศ รวมทั้งปญหาการกระจายตัวของพื้นที่ปาไมอยางไมสมดุล ปญหาสภาพปาเสื่อมโทรม และปญหา
พื้นดินกลายสภาพเปนทะเลทราย ยังคงเปนปญหาสําคัญจนทําใหประเทศจีนตองออกมาตรการปองกันและ
ฟนฟูระยะยาวเพื่อแกปญหาดังกลาว นอกจากนีแ้ รงกดดันจากระบบเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และ
การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร ปศุสัตวและโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหความสามารถในการรองรับของระบบ
นิเวศในปจจุบนั กําลังประสบปญหาอยางหนัก

และเปนอุปสรรคสําคัญในการแกปญหาดานทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอมของประเทศ
๑.๒

การพัฒนาอยางรวดเร็วและผลกระทบตอทรัพยากรปาไม
นับตั้งแตประเทศจีนไดมีการปฏิรูประบบเศรษฐกิจเมื่อป ค.ศ. ๑๙๔๙ ทรัพยากรปาไมใน

ประเทศจีนไดลดลงอยางรวดเร็วและตอเนื่องในปริมาณมหาศาล

การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจจาก

การควบคุมอยางเขมงวดดวยระบบแผนพัฒนา มาเปนระบบตลาดทุนตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๘๐ สงผลใหเศรษฐกิจ
ของประเทศจีนเติบโตอยางกาวกระโดด

และเชื่อมโยงถึงความตองการใชทรัพยากรปาไมทเี่ พิ่มสูงขึ้นอยาง

หลีกเลี่ยงไมได ทั้งในการใชประโยชนดานการกอสราง ที่เปนผลมาจากการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ในเขตเมืองและเขตชนบท และการนําไปใชในธุรกิจการแปรรูปไม เพื่อตอบสนองความตองการของวิถีชวี ิตที่
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เปลี่ยนแปลงไปของชนชัน้ กลาง เชน การนําไปผลิตเปน เฟอรนิเจอร กระดาษ และอุปกรณเครื่องใชตางๆ เปน
ตน นอกจากนีธ้ ุรกิจการสงออกไมยังเปนปจจัยสําคัญทีท่ าํ ใหมกี ารใชทรัพยากรปาไมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วดวย๓
๒. ระบบการจัดการปาไมในประเทศจีน
๒.๑. การปฏิรปู การถือครองที่ดนิ
ในชวงป ค.ศ. ๑๙๕๗ – ๑๙๘๐ เปนชวงการเปลี่ยนผานทางการเมือง และเปนยุคของ
การเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินระหวางชนชั้น รัฐบาลไดบังคับรวมกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินใหเปนระบบคอม
มูน สงผลใหกรรมสิทธิ์ที่ดนิ และผลผลิตตองเปนของรัฐทั้งหมด ตอมาในชวงป ค.ศ. ๑๙๘๐ – ๑๙๙๗ เริ่มมีการ
กระจายกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินจากระบบชุมชนสูบุคคล โดยบุคคลนั้นสามารถใชประโยชนและเพาะปลูก
ไดตามโควตาที่รัฐกําหนด โดยบุคคลมีสิทธิ์ใชสอย

จัดการและเอาประโยชนบางอยางจากทรัพยสินหรือที่ดิน

แตไมมีสิทธิ์เปนเจาของที่ดนิ นั้น จนกระทั่งป ค.ศ. ๑๙๙๘ – ปจจุบัน ไดเริ่มมีการมอบกรรมสิทธิ์ในการถือครอง
การโอนหรือใหเชาสิทธิ์ใหแกบุคคล๔
๒.๒. กรรมสิทธการถือครองที่ดนิ ในบริบทของประเทศจีน
กรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินและสิทธิ์การถือครองพื้นที่ปา ไม มีความสัมพันธและเกี่ยวโยงกัน
อยางมากในบริบทของประเทศจีน โดยระบบการถือครองที่ดินในประเทศจีนแบงได ๒ ประเภท คือ ที่ดินของรัฐ
และที่ดินของชุมชน (Commune) ดังนั้น กฎหมายจึงระบุวาทรัพยากรปาไมเปนของรัฐ เวนแตวา จะมีการระบุชี้
ชัดวาเปนของชุมชน โดยมีเอกสารสิทธิ์รับรองจากรัฐบาลทองถิ่น และคณะกรรมการหมูบา นอยางเปนทางการ
จึงจะถือวาทรัพยากรปาไมเปนของเอกชนหรือของชุมชนนั้น ดังนั้น ความหมายของทรัพยากรปาไมในบริบท
ของประเทศจีนจึงมีขอบเขตที่แตกตางกันระหวาง ปาไมของรัฐ และปาไมของชุมชน๕
๒.๒.๑ ทรัพยากรปาไมของรัฐ หมายถึง ที่ดินและปาไม ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ
๒.๒.๒ ทรัพยากรปาไมของเอกชนหรือของชุมชน หมายถึง กรรมสิทธิ์ของที่ดินแยกสวน
กับกรรมสิทธิข์ องปาไม แมวาที่ดินอาจเปนของชุมชน แตตนไมและปาไมอาจเปนเปนของ บุคคล หรือ หุนสวน
ระหวางรัฐกับเอกชน
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๒.๓

การถายโอนกรรมสิทธิท์ ดี่ ิน
ประเทศจีนไดมีความพยายามในการเพิ่มปริมาณพื้นทีป่ าไมที่ครอบครองโดยชุมชนหรือ

กลุมบุคคลอยางคอยเปนคอยไปมาโดยตลอด และไดเริ่มมีนโยบายชัดเจนจากรัฐบาลกลางในการเพิ่มปริมาณ
การถือครองพื้นที่ปา ไมของภาคเอกชนใหมากขึ้น ตั้งแต ค.ศ. ๒๐๐๓ โดยไดดําเนินการปฏิรูปรูปแบบการถือ
ครองที่ดินอยางจริงจัง โดยกระจายกรรมสิทธิ์พื้นที่ปา ไมสูกลุม บุคคลในชนบท รวมถึงการถายโอนกรรมสิทธิ์
จากชุมชนสูบคุ คล โดยออกเอกสารสิทธิร์ ับรองอยางเปนทางการ เพื่อใหสิทธิ์ในการดูแลจัดการแกชาวนาใน
ทองถิ่นชนบทเพื่อใหมีสิทธิ์สมบูรณในการครอบครอง ใชประโยชน และสามารถถายโอนสิทธิ์ใหผอู ื่นเชาตอเพื่อ
สรางรายได นอกจากนี้รัฐบาลไดมมี าตรการจางเจาของที่ดินปลูกปา เพื่อสรางรายไดจากการปลูกตนไม และ
การรักษาสภาพปาในบริเวณนั้นใหแกเจาของที่ดนิ ซึ่งเปนการลดภาระเจาหนาทีข่ องรัฐ และเพิ่มพื้นที่ปา โดยมี
คนในทองถิ่นเปนผูดูแลโดยตรง๖

มาตรการดังกลาวถือเปนเครื่องมือในการกระจายอํานาจการจัดการปาไม

ของภาครัฐไปสูภาคสังคม และสรางกลไกการมีสวนรวมในการดูแลทรัพยากรปาไมของประเทศ

๒.๔

นโยบายสําคัญในการปฏิรูปการจัดการปาไม “The Six Key Forestry Programs”
แรงกดดันจากภายในและภายนอกประเทศดานปญหาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

สงผลให

ประเทศจีนตองปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาประเทศ มาใหความสําคัญกับการอนุรักษปา ไมในระดับนโยบาย
ตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๙๘ และไดตั้งเปาหมายวาภายในป ค.ศ. ๒๐๕๐ จะตองมีพื้นทีป่ าไมครอบคลุมรอยละ ๒๖
ของพื้นทีท่ ั้งหมด เพื่อใหเปนพื้นฐานสําคัญในการสรางความเขมแข็งใหกับระบบนิเวศ และในการพัฒนาเพื่อ
การแขงขันดานอุตสาหกรรมปาไมกับนานาประเทศ โดยไดดําเนินการแยกประเภทของปาไมออกเปน ๒ กลุม
คือ กลุมปาอนุรักษ และกลุม ปาเศรษฐกิจ ซึ่งใชนโยบายในการบริหารจัดการทีแ่ ตกตางกัน และประเทศจีนไดนาํ
แผนดําเนินการจัดการทรัพยากรปาไมมาใชเพื่อแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของปาไมในประเทศ

โดยเริ่ม

ดําเนินการตั้งแตป ค.ศ. ๒๐๐๐ มีการผลักดันแผนงานสําคัญ คือ The Six Key Forestry Programs เพื่อ
พัฒนา ๖ ดานหลัก ๗ ดังนี้
๒.๔.๑ ปองกันและอนุรักษทรัพยากรปาไม
๒.๔.๒ ปรับเปลี่ยนพื้นทีก่ ารเกษตรในพื้นที่เปราะบางทางระบบนิเวศเปนพื้นทีป่ า
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๒.๔.๓ ควบคุมการกลายสภาพของพื้นที่เปนทะเลทราย

และแกไขปญหาพายุทะเลทราย

ในเมืองปกกิ่งและเทียนจิน
๒.๔.๔ พัฒนาพื้นที่ปา กันชนในพื้นที่เปราะบางทางระบบนิเวศ
๒.๔.๕ ปองกันและอนุรักษพันธุสัตวปา
๒.๔.๖ สงเสริมการปลูกไมโตเร็วเพื่อการคา
แผนงานดังกลาวเริ่มดําเนินการในพื้นที่นาํ รอง แลวจึงขยายสูมณฑลตางๆ ในสวนของปาอนุรักษมีการ
ทุมงบประมาณในการดําเนินการดานการปรับโครงสรางการบริหารจัดการปาไม เชน เพิ่มความเขมงวดในการ
อนุรักษ ปองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไมในเขตหวงหาม จายเงินชดเชยใหแกเกษตรกรที่ถูกเวนคืน
ที่ดินเพื่อทําเปนเขตอนุรักษ สงเสริมใหปลูกปาเพิ่มเติม และเปลี่ยนพืน้ ที่เกษตรกรรมเปนพื้นที่ปา โดยจายเงิน
ชดเชยใหกับเกษตรกรที่เสียผลประโยชน ในรูปแบบของเงินคาจางปลูกปาและรักษาสภาพปา กอตั้งพื้นที่กันชน
ตามธรรมชาติตลอดแนวลุม แมนําแยงซีเกียง

เพื่อแกปญหาอุทกภัยและการบุกรุกปาไมทางตอนเหนือของ

แมน้ําแยงซีเกียง และแมน้ําฮวงโหหรือแมน้ําเหลือง และดําเนินการกัน้ เขตอนุรักษพันธุพืชและสัตวปา เปนตน
ในสวนปาไมเศรษฐกิจ มีการปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บภาษีใหม โดยลดภาษีเนื้อไมเศรษฐกิจเพื่อสงเสริมใหมี
การลงทุนเพิ่มมากขึ้น และใหอิสระแกเจาของที่ดนิ ในการเลือกปลูกพันธุไ ม เก็บเกี่ยว ดูแลรักษา และบริหาร
จัดการ โดยมีกองทุนเพื่อสงเสริมการปลูกปาเศรษฐกิจโดยเฉพาะ เพื่อกระตุนใหเกิดการขยายตัวของธุรกิจคา
ไม อยางไรก็ตามรัฐบาลกลางยังคงอํานาจและสิทธิ์ขาดในการกําหนดนโยบายการตลาด เขตโซนนิ่ง และ
อํานาจในการออกเอกสารสิทธิ์การถือครอง หรือการถายโอนแลกเปลี่ยนหรือใหเชาที่ดิน ซึ่งจะเปนการบังคับให
เจาของที่ดินตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลในการบริหารจัดการปาไมที่ตนเองครอบครองอยู

5

๓. ผลการดําเนินงาน
ตารางที่ ๑ พืน้ ที่ปา ไมในประเทศจีน ป ค.ศ. ๒๐๐๐ – ๒๐๑๐

ที่มา : World Bank http://databank.worldbank.org/

ตารางที่ ๒ พืน้ ทีป่ า เปรียบเทียบพืน้ ทีก่ ารเกษตรในประเทศจีน ป ค.ศ. ๒๐๐๐- ๒๐๑๐

ที่มา : World Bank http://databank.worldbank.org/
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ตารางทีที่ ๓ พืน้ ทีท่ างงการเกษตรรในประเทศจีจีนชวงป ค.ศ. ๒๐๐๐ – ๒๐๐๘

ที่มา : Traading Econom
mics http://www..tradingeconomiccs.com/china/agrricultural-land-sq--km-wb-data.htmll

จากกราฟในนตารางที่ ๑ แสดงให
แ
เห็นววา ตั้งแตมีกาารดําเนินการตตามแผนงานน “The Six Key
K Forestryy
Program
ms” ตั้งแตป ค.ศ. ๒๐๐๐ ภายในระยะะเวลา ๑๐ ป พื้นที่ปาไมในประเทศจี
น
นมมีจํานวนเพิมมากขึ
ม่
้นอยาง
ตอเนื่อง โดยมีพื้นที่ปปาครอบคลุมทั่วประเทศปรับสูงขึ้นจากกรอยละ ๑๘ ในป ๒๐๐๐๐ เปน รอยลละ ๒๒ ในปป
๒๐๑๐i ซึ่งผลดังกลลาวพิสูจนใหเห็นวา การดํดําเนินงานตาามแผนงาน “The
“ Six Keey Forestryy Programs””
ง ดเจน และะตารางที่ ๒ แสดงใหเห็นนวา พื้นที่ทางงการเกษตรมีมี
สามารถชวยเพิ่มพื้นที่ปาใหกับประะเทศไดอยางชั
การปรับตัวขึน้ ลงไมมากนั
ม กในรอบบ ๑๐ ปที่ผานมา
น ซึ่งสอดคลองกับ ตารางที่ ๓ ทีแ่ สดงให
ส เห็นวาในป
า ๒๐๐๐๐
พื้นที่ทางงการเกษตรลลดลงอยางชัดเจน
ด เมื่อเปรีรียบเทียบกับปที่ผา นมา และระหว
แ
างป ๒๐๐๐ – ๒๐๐๘
๒
มีการร
ปรับตัวขึน้ ลงในชวงแแคบๆ รวมทััง้ ในป ๒๐๐๘ จุดสูงสุดยังอยูในระดัับต่ํากวาป ๒๒๐๐๐

แสสดงใหเห็นวา

มาตรการควบคุมพื้นที่เกษตรกรรมมมีความสําเร็ร็จในระดับหนึนึ่ง คือ สามารถชวยลดอัอัตราการขยายยตัวของพื้นที่
เกษตรไดด ดังนั้นหากกเปรียบเทียบใในเชิงปริมาณ
ณแลว แผนงงาน “The Six
S Key Forrestry Progrrams” ถือวา
ประสบผผลสําเร็จในดานการเพิ
า
่มปริริมาณจํานวนนปาไมภายในนประเทศอยางชั
า ดเจน

พื้นที่ปาตามความ

มหมายของธ
ธนาคารโลก
กหมายถึง พ
พื้นที่ปาธรรรมชาติหรือป
ปาปลูกที่มความสู
ีค
ง
ตน ๕ เมตรขึ้นไป โดย
ยไมรวมตนไม
ไ ในเขตเก
กษตรกรรมแ
และเขตสวน
นสาธารณะะ
ของลําต

i
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๔. อุปสรรคในการดําเนินการ
ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว สรางแรงกดดันตอมาตรการควบคุมการใชทรัพยากร
ปาไมอยางมาก แมวา รัฐบาลกลางจะพยายามควบคุมการจัดการปาไมตั้งแตระดับพื้นฐาน โดยการถายโอน
กรรมสิทธิ์ใหแกราษฎร แตในความเปนจริงในแตละทองถิ่นมีสภาพปญหาที่แตกตางกันอยางมากในทางปฏิบัติ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงตออํานาจไปยังรัฐบาลทองถิน่ ในการรับผิดชอบจัดการปาไม แตไมมีการรับประกัน
งบประมาณตอเนื่องหรือไมมีผลสรุปที่แนนอนวาประชาชนทองถิ่นจะเปนผูไดรับประโยชนโดยตรง
มาตรการดังกลาวถูกตั้งขอสังเกตถึงผลกระทบในระยะยาว
ที่ดิน

ที่อาจจะถูกขายใหคนนอกพืน้ ทีห่ รือนายทุน

จึงทําให

โดยเฉพาะประเด็นทีเ่ กี่ยวกับกรรมสิทธิ์ถือครอง

ทําใหผลประโยชนไมไดตกอยูกับเจาของทีด่ ินในชนบท

โดยตรง และการที่รัฐจายคาชดเชยไมเพียงพอ การคอรัปชั่น การขาดการประชาสัมพันธเกี่ยวกับขอมูล สัญญา
และสิทธิข์ องประชาชนเจาของที่

ตลอดจนมาตรการบริหารในระดับทองถิ่นทีไ่ มมีความชัดเจน

ในเรื่อง

ผลตอบแทนและอัตราดอกเบี้ยการกูย ืมของกองทุน เปนตน อุปสรรคเหลานี้ลวนมีผลกระทบในเชิงคุณภาพตอ
ผลสําเร็จในการดําเนินงานตามมาตรการดังกลาวทีไ่ มสามารถละเลยได และจําเปนตองไดรับการศึกษาวิจยั ใน
เชิงลึกเพื่อการพัฒนาตอไป๘
นอกจากนี้ปญ
 หาการควบคุมการขยายตัวของพื้นทีท่ ะเลทราย

และการปรับปรุงพื้นทะเลทราย

เปนปญหาสําคัญที่ยังไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายได เนื่องจากพื้นที่ทะเลทรายทั่วประเทศมี
ขนาด ๑๗,๓๐๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑ ใน ๕ ของพื้นที่ทั้งประเทศ ซึ่งตองใชเวลาและ
ทรัพยากรมหาศาลในการดําเนินการ รวมทั้งการขยายตัวของจํานวนประชากร พื้นทีก่ สิกรรม พื้นที่อุตสาหกรรม
และการใชทรัพยากรน้าํ ทีไ่ มเหมาะสม

นับเปนอุปสรรคสําคัญในการดําเนินการ

ตลอดจนขอจํากัดดาน

เครื่องมือ ความรู และเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรที่ยังอยูในระดับต่ํา สงผลใหการดําเนินการแกปญหา
ทะเลทรายยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร๙
๕. นโยบายปาไมของประเทศจีนในอนาคต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของประเทศจีนฉบับที่

๑๒

ในยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ไดใหความสําคัญในการพัฒนาเพื่อการเติบโตสีเขียว การสรางสังคม
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แหงการอนุรักษพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยในสวนของแผนพัฒนาทีเ่ กี่ยวของกับดานทรัพยากร
ปาไมนนั้ ไดมุงเนนการการอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศ โดยมีแนวทางการพัฒนาหลัก ๓ ดาน๑๐ ดังนี้
๕.๑

สรางพืน้ ที่กนั ชนเชิงนิเวศ

ปรับปรุงการบริหารจัดการและการอนุรักษพื้นที่สําคัญทาง

ระบบนิเวศใหมีประสิทธิภาพ โดยอนุรักษพื้นที่ตน น้าํ รักษาคุณภาพน้ําและดิน พัฒนาศักยภาพในการปองกัน
พายุทะเลทราย ปกปองคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งเสริมสรางความสมบูรณใหกับระบบ
นิเวศในพื้นที่สาํ คัญ เพื่อใหทําหนาที่เปนพื้นทีก่ ันชนเชิงนิเวศ ในเขตที่ราบสูงทิเบต เขตที่ราบสูงหวงถู เขตที่ราบ
สูงเสฉวนยูนาน แนวเขตปาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนวปองกันพายุทะเลทรายภาคเหนือ แนวเขตภูเขาฉิวห
ลิงและแมนา้ํ สายสําคัญทางภาคใต โดยดําเนินการในแนวเขตอนุรักษที่รัฐบาลประกาศหามใชประโยชน เพื่อ
สรางใหเปนพื้นทีก่ ันชนเชิงนิเวศของประเทศ
๕.๒

เรงรัดการอนุรกั ษและฟน ฟูระบบนิเวศอยางจริงจัง

อนุรักษทรัพยากรปาไมอยางตอเนื่อง

ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการ

ควบคุมพื้นทีก่ สิกรรมเพื่อขยายพื้นที่ปาไมและทุงหญา

สงเสริมการ

ปรับปรุงพื้นที่ทะเลทราย และปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน ตลอดจนสนับสนุนการอนุรักษพืชคลุม
ดิน ทะเลสาบและพื้นที่ชุมน้ํา นอกจากนี้สงเสริมใหมีการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษปา ไม พัฒนาคุณภาพ
แนวกันไฟและวิธีการปองกันแมลงศัตรูพืช และสรางระบบรางวัลตอบแทนการอนุรักษระบบนิเวศ ตลอดจน
ปรับปรุงการดูแลเขตพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติ โดยบังคับใชมาตรการควบคุมอยางจริงจัง และเพิ่มความ
เขมงวดในการอนุรักษพันธุส ัตวปา โดยบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด เพื่อปองกันการเคลื่อนยายสัตวปา
สงวนและสัตวปาหายากรวมทั้งปองกันการคุกคามหรือขยายพันธุของสัตวตางถิ่น
๕.๓

สรางกลไกการชดเชยทางเศรษฐศาสตรใหแกผูอนุรกั ษระบบนิเวศ (PES) ใหมีการ

ดําเนินการตามหลักการการชดเชยทางเศรษฐศาสตรใหแกผูอนุรักษระบบนิเวศ (PES) โดยเรงรัดการจัดตั้ง
กลไกการจายคาตอบแทนชดเชยใหกับระบบนิเวศ

และเพิ่มคาตอบแทนใหสูงขึน้ ในพืน้ ที่อนุรักษที่สาํ คัญ

สนับสนุนการศึกษาวิจัยการจัดตั้งกองทุนเพื่อการชดเชยใหกับระบบนิเวศแหงชาติ
กองทุนสํารองเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนของผูประกอบประเภททรัพยากร

นอกจากนี้

และสงเสริมใหมีระบบ
จะเรงผลักดันใหมี

กระบวนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการจายคาชดเชยจากพื้นที่ปลายน้าํ ใหแกพื้นที่ตน น้ํา ผูไดประโยชนในพื้นที่
เปดใหพัฒนาตองจายชดเชยใหแกผูอาศัยในเขตพื้นที่อนุรักษ

และพื้นที่ทไี่ ดรับประโยชนจากการอนุรักษ
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จะตองจายชดเชยใหแกพื้นทีท่ ี่ดูแลระบบนิเวศ

ตลอดจนเรงรัดศึกษาวิจัยกลไกการตลาดเพื่อสนับสนุนระบบ

ดังกลาว
บทสงทาย
นโยบายในการปฏิรูปการจัดการปาไมของประเทศจีน เริ่มตนดวยการแยกเขตอนุรักษ และเขตปาไม
เศรษฐกิจใหชดั เจน ทําใหภาครัฐสามารถวางมาตรการจัดการปาไมแตละสวนไดงายขึน้ เนื่องจากการบังคับใช
กฎหมายโดยกําหนดแนวเขตอนุรักษ และเวนคืนพื้นที่ที่มีความเปราะบางทางระบบนิเวศ เพื่อนํามาปกปอง
สภาพปาและรักษาความอุดมสมบูรณไวอยางเขมงวด ถือเปนแนวทางที่นาํ ไปสูก ารบรรลุเปาหมายในการฟนฟู
ระบบนิเวศตามแผนพัฒนาที่ไดวางไว ซึ่งการจายเงินชดเชยใหแกประชาชนที่อยูในแนวเขตการเวนคืน เปน
วิธีการลดความรุนแรงของความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นจากผูที่เสียประโยชน

ขณะที่การกําหนดเขตปาไม

เศรษฐกิจและสงเสริมการปลูกปาเพื่อการคา จะชวยลดการบุกรุกพื้นที่ปาอนุรักษ และเปนการเปลี่ยนผาน
อํานาจการถือครองที่ดินจากภาครัฐมาสูประชาชน โดยใหกรรมสิทธิ์ในการบริหารจัดการ ครอบครอง และถาย
โอนแกบุคคลอยางอิสระมากขึน้ มาตรการดังกลาวเปนการสรางความรูสึกการเปนเจาของรวมแกบุคคลในพื้นที่
ดังนั้น การจัดการปาไมจึงแปรสภาพจากความรับผิดชอบของรัฐเปนความรับผิดชอบของคนในทองถิน่ หรือ
บุคคลผูเปนเจาของที่ดนิ
เกษตรกรรม

โดยรัฐชวยสนับสนุนรายไดเพื่อทดแทนในสวนที่เจาของที่ดินสูญเสียไปจากการทํา

และสรางรายไดชดเชยใหแกเจาของที่ดินโดยการจางปลูกปาและรักษาสภาพปา

สถานการณทไี่ ดประโยชนทงั้ สองฝาย

ซึ่งเปน

คือชวยลดภาระและคาใชจายของรัฐในการดูแลทรัพยากรปาไม

ขณะเดียวกันสามารถสรางรายไดใหแกประชาชน และเพิ่มพื้นที่ปาเพื่อฟนฟูและสรางความแข็งแรงใหกับระบบ
นิเวศได ซึ่งถือเปนแนวทางทีช่ วยสรางความมั่นคงทางทรัพยากรไดในระยะยาว
ทั้งนี้ แมวา แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายดานทรัพยากรปาไมของประเทศ
จีน จะไดมกี ารพัฒนาโดยเปดโอกาสใหหลายหนวยงานเขามามีสวนรวมในการวางแผนเชิงนโยบาย แตในเชิง
ปฏิบัติประเทศจีนประสบปญหาเชนเดียวกันกับหลายๆ ประเทศ คือ การดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ไม
เปนไปตามเปาหมายที่ไดวางไว เนื่องจากหนวยงานในทองถิน่ อาจใหความสําคัญกับการแผนงานของตนเอง
โดยไมดาํ เนินงานตามแผนหรือนโยบายระดับชาติทไี่ ดกําหนดไว อยางไรก็ตามนโยบายในการปฏิรูปการจัดการ
ปาไมของประเทศจีนนับเปนสัญญาณที่ดีในการพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ลดการทําลาย

10

ทรัพยากรธรรมชาติ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการสรางอาชีพและรายไดใหแกประชาชน
ผูมีสวนไดสวนเสียกับการอนุรักษ

ซึ่งอาจสามารถนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับการจัดการทรัพยากรปาไมใน

บริบทของประเทศไทยไดตอไป

______________________________________

11

อางอิง
๑

World Bank เขาถึงไดจาก http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.K2 ( ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕)

๒

State Forestry Administration,P.R.China .中国林业基本情况 2011 เขาถึงไดจาก

http://www.forestry.gov.cn/CommonAction.do?dispatch=index&colid=58 (๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕)
๓

FAO. 2009. Asia‐pacific Forestry Sector Outlook Study Working Paper Series Working Paper No. Apfsos

Ii/wp/2009/11 People’s Republic Of China Forestry Outlook Study By The State Forestry Administration People’s
Republic Of China .Bangkok .FAO เขาถึงไดจาก http://www.fao.org/docrep/014/am256e/am256e00.pdf (๑๙ มิถุนายน
๒๕๕๕)
๔

Xiao liang. China’s Forest and Forest Land Tenure 2006 . เขาถึงไดจาก

http://www.cof.orst.edu/cof/international/XiaoliWang.pdf (๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕)
๕

Demurger, Sylvie;Yuanzhao, Hou;Weiyoung, Yang . Forest Management Policies And Resource Balance In China;

An assesment of the current situationOURNAL OF ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, Vol.18 (1),
Mar.,2009,pp.17‐41.

อางแลว

๖

๗

Guangyu Wang, John L. Innes, Jiafu Lei, Shuanyou Dai, and Sara W. Wu . China's Forestry Reforms. Science 7

December 2007 318: 1556‐1557 (in Policy Forum) เขาถึงไดจาก
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/318/5856/1556?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=
&fulltext=china+forestry&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT ( ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕)
๘

Xu, Jintao, Andy White and Uma Lele. 2010. “China’s Forest Land Tenure Reform: Impacts and Implications for

Choice, Conservation and Climate Change”. เขาถึงไดจาก
http://www.rightsandresources.org/publication_details.php?publicationID=1403 (๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๕)
๙

State Forestry Administration,P.R.China 中国林基本情况 2011 เขาถึงไดจาก

http://www.forestry.gov.cn/CommonAction.do?dispatch=index&colid=58 (๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕)
๑๐

National Development and Reform Commission (NDRC), People’s Republic of China. 中华人民共和国国民经

济和社会发展第十二个五年规划纲要. The Outline Of The Twelth Five‐year Plan For National Economic & Social
Development Of The People's Republic Of China Profile เขาถึงไดจาก http://en.ndrc.gov.cn/ (๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕)

